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KLEINE IJSTIJD
Het is altijd weer een spannende 
onderneming. Met 30 leerlingen van 
14 op de fiets naar Vragender voor 
een excursie. Ik vertel de jongeren 
over het ontstaan van de landwal in 
de voorlaatste grote ijstijd, waarbij 
een grote gletsjer half Nederland be-
dekte. Zij vinden het altijd weer erg 
verrassend om te horen dat bij het 
trillen van de aarde de grote stenen, 
uit Noord-Europa, juist naar boven 
komen i.p.v. dat ze juist dieper de 
bodem in gaan. Ook het feit dat op 
de landwal, in de ijstijd ontstaan, 
Vragender nog weer een extra ‘bult’ 
vormt, was nog geen leerling op-
gevallen. Ook niet de leerlingen uit 
Vragender. Trots zijn ze als ze horen 
dat hun vele voorvaderen, door eeu-
wenlang ploegen en bemesten van 
de akkers, de Vragenderesch hebben 
gemaakt. Een gecultiveerde bult op 
een natuurlijke landwal. Niet dat ik 
hier lang bij stil kan staan. De span-
ningsboog van een 14-jarige is kort. 
Dus vlug door naar de diep uitgesle-
ten Vragenderbeek. Door het hoog-
teverschil en het daardoor snelstro-
mende water, werd veel sedimentatie 
meegevoerd en ligt de beek diep in 
het landschap. Na nog het verschil te 
laten zien van de lössgrond van de 
‘bult’ en de meer schrale gele grond 
bij de Engelse schans, gaan we al 
weer terug naar school.

Het Vragender landschap, de bult, 
het veen, de hoger gelegen bossen 
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KLEINE IJSTIJD

van de schans, allemaal ontstaan in 
die grote ijstijd. Toch vreemd dat er 
dan geen ijsbaan is.

Nee, dan moet je weer in Zieuwent 
zijn. Het vroeger drassige landschap, 
door de mens gecultiveerd tot land-
bouwgrond waarbij de waterhuis-
houding goed op peil is te houden. 
Het dorp dat vroeger in de winter 
vaak te maken had met ondergelo-
pen weilanden en daarmee één grote 
ijsbaan was bij vorst. En toch was er 
in die tijd ook al een ijsbaan. Iedereen 
kon over het ijs naar de ijsbaan. Doet 
me denken aan de scène uit ‘Life of 
Brian’ waarbij op prachtige werpste-
nen een verkoopkraam staat, voor de 
verkoop van diezelfde stenen voor 
de steniging die gaande is. 

Volgens veel ouderen waren de win-
ters vroeger veel strenger. Een feno-
meen dat we selectieve waarneming 
zouden kunnen noemen. Je onthoudt 
alleen datgene wat positief voor je 
was, waar je goede herinneringen 
aan had of juist niet. Als er géén her-
inneringen zijn, omdat iets er niet 
was, sla je dat minder goed op.
Toch kan je de cijfers er op na slaan. 
Er zijn af en toe periodes die we een 
kleine ijstijd kunnen noemen. Ja-
ren achter elkaar waarin de winters 
streng zijn geweest. In de jaren veer-
tig (en dan niet alleen de Hongerwin-
ter), in de jaren ‘60 (met natuurlijk 
1963 als hoogtepunt) zijn van die pe-
riodes geweest.

Ook ik heb als kind in de jaren ’70 wel 
op de ijsbaan gestaan, maar mij zijn 
toch ook wel die winters bijgebleven 
waarin jaren achtereen een zinloze 
seizoenskaart werd gekocht, omdat 
de temperatuur de hele winter amper 
onder die van de binnenkant van de 
koelkast kwam. Elk jaar weer een te-
leurstelling. Want ik was graag op de 
ijsbaan.

Als je dan nu naar onze kinderen 
kijkt. Zij menen dat het een regel 
is; in de winter kan je op de ijsbaan 
schaatsen. Dat is hun beleving. En 
het zou inderdaad zo kunnen zijn dat 
de ijsbaan afgelopen acht jaar op z’n 
minst één dag per winter open is ge-
weest. Dan is er toch sprake van een 
kleine ijstijd.

In de zomer is het best aardig om 
door de mooie natuur de bult op te 
fietsen naar Vragender, op weg naar 
hun prachtige optocht. Maar al deze 
overblijfselen uit de grote ijstijd ten 
spijt. Als ik de veters van de kinderen 
op de ijsbaan strik en zij zich weer 
opmaken voor uren lang schaatsple-
zier met z’n allen, doe mij dan toch 
maar deze hedendaagse belevingen 
van de kleine ijstijd.

Veel winterplezier.

Mark
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“DE MEESTE MENSEN KENNEN 
ME NIET ECHT …..”

Van naam kennen we Laurens Knip-
penborg allemaal in Zieuwent. De nieu-
we trainer van het 1e voor het volgende 
seizoen bij RKZVC. Trainer geweest 
bij: SDOUC, DVC’26, DOS’37, AZSV, 
Doetinchem en Opheusen. De broer 
van…, hij is getrouwd met Helga, heeft 
1 dochter: Fleur en werkt als manager 
bij Strukton, een bedrijf dat bouw- en 
installatie werk verricht. Hij managet de 
projectmanagers en is daardoor veel 

onderweg, werkt soms vanuit huis, kan 
zijn werk flexibel indelen en heeft zo tijd 
en ruimte weten te vinden voor zijn gro-
te passie: Voetbal. Bij RKZVC heeft hij 
tot zijn 32e in het eerste elftal gespeeld.

Hoe ben je nu weer terecht geko-
men bij RKZVC?
Een paar jaar geleden heb ik al eens 
een gesprek gevoerd met het bestuur.  

RKZVC-1 : Elftalfoto 1984
Achterste rij (van links naar rechts): Ferdinand Schutten, Martin Krabbenborg, Vincent Bokkers, Willy 

Hummelink, Peter Boekelder, René Penterman, Bennie Storkhorst en Ruud Jansen (trainer).

Voorste rij (van links naar rechts): Jan Beerten, Jos Knippenborg, Clemens Bokkers, Humphrey Singh 

(verzorger), Laurens Knippenborg, Paul Knippenborg en Ad Schutten.
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“DE MEESTE MENSEN KENNEN ME NIET ECHT …..”

Ooit wilde ik best terug naar Zieuwent. 
Toen was dat niet het juiste moment 
voor mij en ook niet voor de club, daar-
om hebben we er toen beiden vanaf 
gezien. Nu heb ik het bestuur verteld 
dat ik wegging bij Nunspeet. Ook zij 
moesten het van hun kant opnieuw be-
kijken. Ik had ook nog gesprekken lo-
pen in Scherpenzeel, om daar als trai-
ner te komen. In principe was ik daar 
1e keus en werd ik uitgenodigd voor 
een 2e gesprek. In dezelfde week, een 
dag later, had ik hier in Zieuwent het 
gesprek met vijf spelers van het 1e. En 

eigenlijk was dat gevoel meteen goed.
Toch heb ik toen voor mezelf nog 2 
dagen bedenktijd genomen en heb ik 
advies ingewonnen. Natuurlijk speelde 
Scherpenzeel hoger en kun je er meer 
verdienen, maar uiteindelijk moet het 
gevoel ook kloppen en dat bleek na het 
2e gesprek minder te zijn. Het tegen-
overgestelde gevoel kreeg ik na het ge-
sprek met de jongens. Dat was voor mij 
belangrijk. Er was een goede motivatie 
en ze zijn ambitieus. Ik eis het uiterste 
van ze en daar staan ze open voor. Dan 
weet je voor jezelf dat je ja zegt tegen 
RKZVC en dat het geld dan geen reden 
is. Je weet dat er een verschil zit tus-
sen hoofdklasse en 4e of 3e klasse. 
Je verwachtingspatroon pas je aan als 
het gaat om organisatie en materiaal. 
Je bespreekt wel degelijk eisen, maar 
geen irreële.

Het liefst speel ik op kunstgras, maar 
dat zal in Zieuwent echt niet gaan en 
moet je ook niet willen. Hoewel het wel 
wennen is voor mij. Altijd de mogelijk-
heid om te kunnen trainen ongeacht 
het weer. Nooit hobbels en oneffen-
heden en geen reden voor spelers om 
te klagen dat door het veld de bal niet 
goed rolt.
Reële eisen zijn dat het veld in perfecte 
conditie is, gerold en gemaaid op de 
juiste tijdstippen. In plaats van 5 as-
sistent-trainers, nu 1 assistent-trainer, 
enz.
Het mooie was dat de groep spelers 
besefte dat ze talent hadden en zelf 
de stap wilden maken naar een hoger 
plan. En dat het nu moest gebeuren. 



Hoe is je aanpak, vanuit het hoofd 
of op gevoel?
Ik ben van de rechte structuur. Ik maak 
een jaarplan, met trainingsmodellen 
van 6 weken, daarnaast maak ik een 
teamontwikkelingsplan. We gaan doe-
len stellen: waaraan willen we voldoen, 
teamcultuur creëren en hoe te bewa-
ken?
Wedstrijdbesprekingen zijn digitaal. 
Voorheen werkte ik met analisten, nu 
ga ik dat zelf doen. De manier zal an-
ders zijn dan het was, we gaan stappen 
maken.
De aanpak zal vernieuwend zijn. Tij-
dens trainingen is van begin tot het 
eind alles uitgedacht en doorgnomen 
met de assistent-trainer. Van seconde 
tot seconde is het ingevuld. Het gaat 
snel en dynamisch. Afwisseling tussen 
arbeid en rust moet goed zijn. We gaan 
niet leren hoe je een voorzet geeft, 
maar vooral wanneer wel en wanneer 
niet. Geen losse afrondingsoefenin-
gen op doel, maar vanuit allerlei ver-
schillende spelsituaties en omscha-
kelingen. Als om half acht de training 
begint, dan begin ik ook. Ik eis vanaf 
het begin de volle concentratie. Na een 
training of wedstrijd ben ik degene die 
tussen de jongens zit en tijd maak voor 
een praatje.
De trainingen zijn vanuit mijn hoofd, het 
coachen is meer op gevoel.
Ook dat zal eerst wennen zijn. Bij de 
hoofdklasse heb je onafhankelijke 
grensrechters en nu zijn het clubgrens-
rechters. Ik ben tijdens wedstrijden ze-
ker aanwezig langs de lijn. 

Hoe is de afstemming tussen het 1e en 
het 2e/3e en A-jeugd?

De afstemming tussen het 1e en 2e 
krijgt zeker aandacht. Ook het 2e krijgt 
een nieuwe trainer en daar zal ik mee 
overleggen. De trainingsstof van het 1e 
gaat naar het 2e. Wat niet wil zeggen 
dat de training en exacte kopie zal zijn, 
maar de hoofdlijnen zullen hetzelfde 
zijn. Ook wil ik de jeugd wat ondersteu-
nen en bijstaan. Hierin neem ik echter 
zeker niet het voortouw. Ook zal ik niet 
op zaterdagen op het veld te vinden 
zijn. Naast RKZVC en mijn werk ga ik 
ook nog iets anders oppakken en dat 
kost ook tijd.

Ik ben uiteindelijk wel een verenigings-
man, dat ben ik ook bij andere clubs ge-
weest. Ik doe veel voor de spelers. Eis 
veel van ze, maar ben er ook voor ze.

Waarom ben je trainer geworden?
Dat is me eigenlijk met de paplepel 
ingegoten. Ik heb het van mijn vader, 
maar ook raakte ik geïnteresseerd door 
anderen, o.a. Jan Kemkens. Ik wist dat 
ik vroeg het trainersvak in wilde. Al van-
af mijn 25e jaar ben ik begonnen. Eerst 
met de jeugd bij WVC en later wilde ik 
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door naar 1e elftallen. Dan moet je de 
opleiding TC1 doen en betekende dat 
ik vanaf toen stopte met zelf voetbal-
len. Ik was toen 32. Ik heb in het trai-
nersvak heel veel gezien. Ik wilde ook 
veel zien. Was leergierig en heb veel 
in mijzelf geïnvesteerd. Hobby is soms 
werk geworden, maar vooral een pas-
sie. Toch wilde ik mijn maatschappelij-
ke werk ook niet opgeven en dat hield 
in dat ik soms 100 uur per week maak-
te. Ik ging naar symposiums, reisde het 
hele land af om in gesprek te gaan of 
te luisteren. Hierin pak ik altijd zelf het 
initiatief. Nog steeds netwerk ik veel en 
houd ik contact met kennissen binnen 
de voetbal. Ik ben dan 59, maar bruis 
nog steeds van de energie. Ik ben nog 
niet klaar. 

Hoeveel invloed heeft voetbal op je 
privéleven?
Helga wist dat met mij trouwen, bete-
kende dat ze trouwde met voetbal. Van 
huis uit wist Helga wat dat inhield. Wij 
hebben er nooit gezeur over. 
Iedereen weet ook dat Helga en Fleur 
samen op vakantie gaan en ik bijna 
nooit meega. Als ik op vakantie ga dan 
is het een werkvakantie of een skiva-
kantie. Ik heb ook niet de behoefte, zo-
als sommigen, om bij te tanken. Ik hoef 
mijn batterij niet door een vakantie op 
te laden, die is altijd opgeladen. Ik ben 
nooit ziek, nog geen dag geweest, ik 
drink geen druppel alcohol. Ik haal mijn 
energie direct uit mijn bezigheden.
Privé gezien, hebben wij niet een alle-
daags levenspatroon, zoals de meeste 
mensen in Zieuwent. Daar hebben wij 

voor gekozen. Het is een ander levens-
patroon. Door mijn flexibele werk ben 
ik soms overdag meer thuis. Wij voelen 
ons er prima bij, ongeacht wat een an-
der daarvan vindt. Het klopt ook dat je 
mij niet veel ziet in Zieuwent. Ik maak 
hooguit een keer een praatje met de 
buurman. Het sociale leven loopt an-
ders. Je wordt nu wel ouder en door nu 
trainer van Zieuwent te worden hoop ik 
wel weer wat meer contacten te maken 
hier. Je woont hier en ik wil hier ook 
graag blijven wonen. Binnen de voet-
bal heb je niet echt vrienden. Dat noem 
ik kennissen. Dat is wat anders. Ik vind 
het leuk wanneer ik straks in de kantine 
ben en samen met anderen in gesprek 
kom.

Soms word je bestempeld als arro-
gant, ben je dat?
Ik kan arrogant zijn. Maar dat krijg je 
als je voor je eigen mening staat. Zo 
noemen mensen dat al gauw. Daar sta 
ik boven. Mijn vader is maar 50 gewor-
den, ik ben nu 59. Hij heeft nauwelijks 
geleefd, ik wel. Ik heb veel kunnen 
doen en mogen doen. De meeste men-
sen kennen me niet echt. Ik hoop dat 
ze me gaan leren kennen. Ik hoop op 
veel plezier. Ik wil mensen positief ver-
rassen.

Ben je niet bang voor vooroordelen?
Nee, daar ben ik niet bang voor. De jon-
gens die ik ga trainen kennen me niet 
en ik ken hen niet. Ik had nog nooit een 
woord gewisseld met b.v. Sjors Stork-
horst. Dan zou het vooroordeel moeten 
komen, “van horen zeggen”. Mensen 
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hebben altijd snel een vooroordeel. Ik 
heb het gevoel dat ik onbevangen kan 
beginnen als trainer. Het verwachtings-
patroon is de uitdaging.

Is trainer worden bij RKZVC het 
slotakkoord voor Laurens Knippen-
borg?
Geen idee, daar is nog moeilijk ant-
woord op te geven. Misschien ga ik 
over een paar jaar toch nog weer wat 
anders doen. Ik bruis nog van de ener-
gie, dus ik zie wel wat er nog op mijn 
pad komt. Eerst ben ik voor 2 jaar hier 
in Zieuwent. Eigenlijk ben ik er nu al 
mee bezig. In gedachten zet je alweer 
lijnen uit en volgt de jongens nu. Ik heb 
er zin in. Stoppen is nog geen optie. 
Zelf op het veld staan is nog steeds 
een feestje.

En zo kwamen wij aan het einde van 
dit openhartige gesprek met Laurens. 
Wij willen hem bedanken voor het 
prettige samenzijn van “Zowentsen” 
onder mekare. Want voor ons stond 
vast dat ook al heeft Laurens al veel 
gezien en gedaan in de voetballerij, hij 
in de omgang echt niet al die poeha 
heeft meegenomen en er nog steeds 
“doemaargewoon”-gedrag in hem zit. 
Waar we gezellig bij het haardvuur bij 
hem thuis, met een kopje koffie, gezet 
door Laurens, van gedachten konden 
wisselen over het leven van Laurens als 
trainer tot nu toe en straks van Zieu-
went.

Tanja en Stefan.

Het emailadres piot@hetnet.nl voor 
het aanleveren van kopie is verval-
len. U dient uw bijdragen in te stu-
ren naar het volgende emailadres: 
h.wopereis@chello.nl 

De redactie



TWENTY-NINE OF TWENTY-SIX
Het vriest deze Zondagmorgen een 
paar graden. Aan de deur staan Stef 
en Richard in hun mountainbike pak-
je. ‘Goa’j met, kom op, dr’an!’ Giste-
renavond heb ik inderdaad met hun 
afgesproken om ze vanmorgen te 
vergezellen en ik zet met gemengde 
gevoelens mijn fietshelm op. De kou 
kan me niet zoveel schelen, want uit 
ervaring weet ik dat ik het snel ge-
noeg warm ga hebben, als we een-
maal onderweg zijn. Nee, waar ik 
meer mee zit is dat hier twee fana-
tieke bikers staan, die hun hand niet 
omdraaien voor een 80 km tocht over 
berg en dal. En dat is voor mij toch 
wat te hoog gegrepen. Daarbij komt 
dan ook nog dat beiden op een fiets 
met ‘grote wielen’ zitten. Die grotere 
wielen, 29 inch, zorgen ervoor dat 
de fiets makkelijker loopt dan mijn 
fiets, die de standaard 26 inch wielen 
heeft. Wordt tenminste beweerd. Het 
‘Wi’j doot het vandage kallem an’ kan 
mij dan ook niet echt gerust stellen.

Het gaat richting Lochemse berg. 
Stef wil graag zijn nieuwe aanwinst 
uitproberen, waar hij gisterenavond 
nota bene mee in bed heeft gelegen 
(dit is geen grap, er zijn foto’s van!). 
Oude Maat af richting Beltrum, paar 
keer links-rechts zodat we via de Wa-
terdijk de Groenloseweg oversteken. 
Daar gaat het over het fietspad langs 
de Slinge richting klein Borculo. De 
heren houden zich aan hun woord, 
het gemiddelde tempo schommelt 

rond de 25 km/u, wat ook door mij 
goed vol te houden is. Richard klaagt 
dat zijn schakelmechanisme niet lek-
ker werkt. Hij kan wel opschakelen, 
maar niet terug. Lastig. Zou er be-
vroren vocht in de remkabels zitten? 
Hij stapt twee keer af om het euvel te 
verhelpen, maar vooralsnog lukt hem 
dit niet. Dan maar wat minder scha-
kelen. Bij klein Borculo aangekomen 
duikt Richard opeens een bospad 
op. De grond is hier nog niet bevro-
ren, door alle blad dat er ligt. Ik voel 
de weerstand van de fiets toenemen 
omdat mijn wielen de zachte grond 
in zakken en onmiddellijk blijkt dat 
de twentyniners een enorm voordeel 
hebben ten opzichte van mijn fiets. In 
no time hebben Richard en Stef een 
gigantisch gat geslagen met mij. Het 
lijkt wel of ik stil sta. Pas op de harde 
weg kan ik het gat weer dichten, ook 
al omdat zij netjes op me wachten.

Het gaat verder over fietspaden en 
hard bevroren zandpaden. Net voor de 
Lochemse berg blijkt er een wandel-
tocht uitgeschreven te zijn. De Enteldijk 
sterft van de wandelaars. Geeft altijd 
frictie, wandelaars en fietsers. Wij heb-
ben namelijk geen bel (mountainbikes 
moeten zo licht mogelijk zijn, nietwaar) 
en moeten door schreeuwen aandacht 
op ons vestigen. Het komt vaak voor 
dat wandelaars hier vervolgens niet op 
reageren en zich een hartverzakking 
schrikken als we er langs stuiven. Ge-
lukkig komen ze in dit geval op ons af 
zodat ze ons zien, want anders was er 
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geen doorkomen aan geweest.
Aan het eind van het lint met wande-
laars doemt de Lochemse Berg op. 
Ik zie het zwaar in. Zal ik de heren 
maar laten gaan, of probeer ik ze bij 
te houden. Het hoogteverschil op de 
berg is maar een meter of 40, maar 
daar kun je kei kapot op gaan. Ri-
chard wil ook liever niet de bult op, 
maar dat komt omdat hij al een paar 
keer door de plaatselijke veldwachter 
is aangehouden. Bepaalde delen van 
de berg zijn afgesloten voor fietsers, 
maar waar precies weet niemand. 
‘I’j hebt zo ne bekeuring van 80 euro 
te pakken!’ volgens Richard. Maar 
Stef’s wens om zijn nieuwe fiets de 
berg op te sturen blijkt toch sterker 
dan de angst voor Bromsnor, dus 
even later sta ik op de kleinste ver-
snelling te stampen om het theehuis-
je op de ‘Kale Berg’  te bereiken. Stef 
en Richard staan natuurlijk al lang 
boven te grijnzen, als ze mijn zwaar 
vermoeide gezicht zien boven ko-
men. Terwijl ik sta uit te puffen, horen 
we van een mede-biker, dat er op de 
paden die naar de watertoren leiden, 
op de eigenlijke Lochemse Berg, te-
genwoordig borden staan met ‘ver-
boden voor fietsers’. De onduidelijk-
heid lijkt dus opgelost, maar jammer 
blijft het wel dat we niet overal meer 
mogen komen. Nederland regeltjes-
land. Bah. 

Als ik wat op adem ben, neemt Ri-
chard opnieuw het voortouw, en stort 
zich de berg af. Ze klimmen niet al-
leen veel sneller dan ik, ze hebben 
ook een groter hart als het naar bene-
den gaat. Ik doe het liever wat kalmer 

aan. Ik moet er niet aan denken om 
op deze hardbevroren grond onderuit 
te gaan. Onderaan de berg sturen we 
Barchem in. Stef wil nog wel een keer 
naar boven, maar Richard gelukkig 
niet. Het gaat richting Ruurlo, waar 
we de bossen rondom het doolhof in 
duiken. Ook hier heb ik weer moeite 
de heren bij te houden. Zodra de on-
dergrond maar even wat zachter is, 
valt er een gat. Het ‘Wi’j goat richting 
Zöwent’ klinkt mij dan ook als muziek 
in de oren. Volgens Richard is dat het 
grote nadeel aan Zieuwent: ‘I’j mot 
altied ‘n ende oaver de harde weg 
veurda’j der bunt.’ Dat nadeel vind 
ik op dit moment een voordeel. Lek-
ker een kilometer of wat harde weg 
om bij te komen. Met een vaartje van 
27 km/u rijden we de Tolhutterweg 
af, Marienvelde door, kerkepaden 
op, achter voetbalveld langs en naar 
eindstation: Inge. Het is volbracht.

 Ik heb 47 km op de teller staan. Een 
flinke afstand maar dankzij het aan-
gepaste tempo was het al met al toch 
goed te doen. Stef en Richard zijn vol 
lof over hun twentyniners. Het loopt 
gemakkelijker over zachte grond, 
kuilen voel je minder, het geheel oogt 
ook stabieler, de verhoudingen lijken 
beter, grote kerels met grote wielen 
en van minder wendbaarheid hebben 
de heren weinig gemerkt. Daar sta 
ik dan met mijn ‘kinderfietsje’. Toch 
maar eens naar Paul om te vragen 
wat zo’n ding moet kosten.

Johnny Cuppers.
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Het is weer zover, vrijdagavond 
8 Februari staat het feest van 
carnavalvierend Achterhoek weer op 
de agenda: het Eumkesbal. De laatste 
avond dat Prins Douwe en Ad-Jan-dant 
zullen “regeren” over het Eumkesdorp! 
In het Eumkesnus zullen zij het 
stokje doorgeven. Maar aan wie?? 
Het MBENESB (Meest Betrouwbare 
Eumkes Noa Een Slomp Bier)  team, 
in andere dorpen prinsencommissie 
genoemd, heeft dit jaar wederom een 
streng eisenpakket op tafel gelegd en 
diverse Zieuwentenaren gescreend. 
We hebben enkele hints samengesteld: 
Wassink : Mexico-stad : Slecht gebit : 
Hartevelt. Nou dat lijkt me niet zo heel 
moeilijk. Weet je het nog niet? Kun je 
het beste in het Eumkesnus komen!
• Wat: Eumkesbal
• Met wie: Veulle
• Waar: Eumkesnus (Bruntjes)
• Wanneer: Vrijdagavond 8 februari
• Hoelaat: Noa ’t melken
• Veur de dorpelingen: 20:30
•  Dresscode: trek ow moar nen olde 

plodde van mooders uut de kaste
•  En mooders dan: Mow moar ff’n 

kieken, kuw altied nog zeen
Inge heeft beloofd dat er genoeg 
alcoholische versnaperingen aanwezig 
zouden zijn. We hebben wederom grote 
DJ’s weten aan te trekken en de nieuwe 
Prins en Adjudant staan te trappelen. 
Al met al genoeg ingrediënten om er 
wederom een Eumkes-waardig feest 
van te maken! Alaaf,

De Eumkes

EUMKESBAL!
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Ook benieuwd 
naar de 
opvolger van 
Prins Douwe…?

Kom op vrijdag 
8 februari 
naar het 
Eumkesbal 
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 03-11-2012 : TOHP 2 - VCV 6 : 2 - 0
1e Set 25-10 : 2e Set 25-10
WEDSTRIJDVERLOOP:  Het was een goed geoliede machine. De 1e set verliep 

soepel, steeds voorgestaan. De 2e set meer tegen-
stand van Varsseveld, maar overtuigend gewonnen.

MOOISTE MOMENT:  De nieuwe yell “big smile”. Gelukkig kon deze van-
daag veel gebruikt worden.

Man v.d. WEDSTRIJD:  Het hele team: Sam Raben, Tess Penterman, Merit 
Beutink, Isa Teunissen en Romy Haen.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-11-2012 : TOHP 3 - BOVO 4 : 0 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  Spannende wedstrijd, in het begin vaak achter, daar-

na ging het telkens gelijk op.
MOOISTE MOMENT:  En ook het spannendste moment toen het 24-24 werd. 

Helaas net verloren.
Man v.d. WEDSTRIJD: Nina Janssen, zat top in de wedstrijd.

Datum : wedstrijd : uitslag 03-11-2012 : Sparta 4 - TOHP 3 : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Met 2 nieuwe speelsters in het veld (Esra en Rinske) 

ging het helemaal niet slecht. Er werd goed gevangen, 
alleen het gooien van de 2e bal was nog moeilijk.

MOOISTE MOMENT:  We stonden eerst achter, maar door goed samenspel, 
“los” roepen en goede opslagen toch gelijk gespeeld.

Man v.d. WEDSTRIJD:  Floor Boschker. Ze deed een aantal keren de laatste 
bal met een mooie onderhandse toets over het net, 
waardoor we een punt scoorden.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-12-2012 : BOVO 4 - TOHP 3 : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  De 1e wedstrijd tegen Bovo liep vanaf het begin goed. 

Maar de eindfase ging minder. We stonden 10 punten 
voor maar het vangen en toetsen ging telkens fout.

MOOISTE MOMENT:  Toen Bovo bij een stand van 23-24 de bal in het net 
serveerde en wij op het nippertje wonnen met 23-25.

Man v.d. WEDSTRIJD: Sabine Rooks. Opslag mooi en prima vangballen.

12
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VOLLEYBAL : TOHP
Datum : wedstrijd : uitslag 01-12-2012 : TOHP 3 - Favorita 2 : 0 - 2
WEDSTRIJDVERLOOP:  De tegenstanders waren een stuk groter, oei.  

Maar het liep ook niet zo goed bij onszelf. We waren 
nog niet zo goed wakker.

Man v.d. WEDSTRIJD:  Rinske klein Holkenborg en Esra van het Hoofd. Goed 
meegespeeld en het gaat soms best snel.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-12-2012 : TOHP 3 - VCV : 1,5 - 0,5
WEDSTRIJDVERLOOP: Ging goed, iedereen was er goed bij.
MOOISTE MOMENT: Een mooie duik van Rinske.
Man v.d. WEDSTRIJD: Rinske klein Holkenborg.

Datum : wedstrijd : uitslag 15-12-2012 : TOHP - Sparta : 1 - 1
WEDSTRIJDVERLOOP:  Met vlagen ging het heel goed, maar soms …. een 

beetje afwezig en dromerig.
MOOISTE MOMENT: Opslag Nina, paar keer 3 punten achter elkaar.
Man v.d. WEDSTRIJD: Nina Janssen.

Ouder-kind toernooi 03 januari 2013.
Dit was samen met circulatie volleybal, de jongens en meisjes C.
Sanne deed samen met haar broer Ruben mee en Femke met haar vader Walter. We 
werden ingedeeld in groepjes van twee tweetallen.
Daarmee speelden we enkele wedstrijdjes. Sommigen waren bloedfanatiek, waardoor 
er mooie rally’s ontstonden. Al met al was het een gezellige en sportieve middag.
Waarvan sommige ouders nog lang na konden genieten.

Groet, fam. Heutinck en Sandra.
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TOHP 2 KAMPIOEN
Wij Romy, Isa, Tess, Sam en Merit zijn 
15-12-2012 kampioen geworden met 
TOHP 2 in niveau 4. De laatste wed-
strijd in Terborg moesten we tegen 
Favorita die 2e stond en VCV. De wed-
strijd tegen Favorita was wel moeilijk 
en het was een spannende wedstrijd. 
Toch zijn we zonder maar 1 punt weg 
te geven kampioen geworden. Onge-
slagen kampioen dus.

We hebben tegen kinderen gespeeld 
die wel meer dan 1 kop groter waren, 
en toch wonnen we ervan. Soms wa-
ren de wedstrijden zo makkelijk, dat 
we een beetje lui werden in het veld en 
de coaches ons wakker moesten ma-
ken. Was wel lachen…. 
Maar daar komt verandering in, nu 

gaan we naar niveau 5, dat weer een 
ander manier van spelen is. Je mag 
niet meer vangen, en je mag boven-
hands opslaan.

Aan het eind kregen we een (uilen)be-
ker, (de beker leek op een uil), snoep, 
een disco pen en badeendjes. We wa-
ren allemaal blij met de badeendjes, 
omdat Paula onze trainster ons altijd 
badmuts noemt.
We willen Paula en Jeannet bedanken 
voor het volgen van de cursus, want 
het heeft voor ons goed uitgepakt. BE-
DANKT!! We gaan het komend seizoen 
ook goed ons best doen.

Romy, Isa, Tess, Sam en Merit

14



9 15

TOHP : OUDER-KIND TOERNOOI
Donderdag 3 januari in de kerstvakantie, 
zijn we naar de volleybal geweest. Je 
mogt familie of vrienden, kennisen mee-
nemen. Eerst hadden we allemaal een 
warming up. Ik vond eigenlijk dat ik dat 
heelemaal niet hoefde want ik was mijn 
sporttas vergeeten. Dus moest ik hee-
lemaal terug naar huis rennen. Gelukkig 
woon ik dicht bij het sourcy centrum . 
De oliebollen waren op dus kregen we 
nieuwjaars rollen. dat was ook lekker. 
Mijn vader en ik moesten best wel veel 
wetstrijden. Na de tijd in de kantiene 
kreeg iedereen nog een zakje snoep. 
Papa: “Ik vond het ook heel leuk!”.

Groetjes van Esra en papa.
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DE MOMENTEN VAN DE PUPILLEN
VOETBAL : RKZVC

Datum : wedstrijd : uitslag 17-11-2012 : RKZVC E4 - Eibergen E6 : 1 - 8
DOELPUNTENMAKERS: Bram.
MOOISTE DOELPUNT: Bram, die uit de voorzet van Ivar de bal in het doel schoot.
MOOISTE MOMENT: Auke, die als keeper en aanvoerder de aftrap nam.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Ivar, de marathonman is overal waar het gevaarlijk is.

Datum : wedstrijd : uitslag 01-12-2012 : Longa E12 - RKZVC E4 : 1 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Ivar (2x) en Naud (1x).
MOOISTE DOELPUNT:  3e Goal voor Zieuwent van Naud Gebbinck. Van een 

afstand bovenin de hoek.
MOOISTE MOMENT: Eindfluitje.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Gehele team. Goed gewerkt!

Datum : wedstrijd : uitslag 03-11-2012 : KSH F1 - RKZVC F2 : 10 - 1
DOELPUNTENMAKERS: Tom klein Gebbink.
MOOISTE DOELPUNT: Tom klein Gebbink.
MOOISTE MOMENT: Solo van Tom.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Tom.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-11-2012 : Grol F4 - RKZVC F2 : 1 - 2
DOELPUNTENMAKERS: Tom klein Gebbink en Thijmen Rouwhorst.
MOOISTE DOELPUNT: Winnende goal van Thijmen.
MOOISTE MOMENT: 1-0 Achter en als team met 1-2 winnen.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Thijmen.

Datum : wedstrijd : uitslag 10-11-2012 : RKZVC F1 - Gendringen F1 : 12 - 3
DOELPUNTENMAKERS: Devin Haen (8x), Finn Eekelder (3x) en Ryan Payers (1x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle 12 goals waren mooi.
MOOISTE MOMENT: De blijdschap na de overwinning.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Pepijn Vosters.

Datum : wedstrijd : uitslag 24-11-2012 : RKZVC F1 - Silvolde F1 : 3 - 4
DOELPUNTENMAKERS: Ryan (1x) en Devin (2x).
MOOISTE DOELPUNT: Alle 3 mooi.
MOOISTE MOMENT: Eerste 3 minuten. 3-0 voor, daarna iets minder allemaal.
MAN v.d. WEDSTRIJD: Willem Domhof.
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ACTIVITEITEN-AGENDA

Voor gedetailleerde informatie: zie www.zieuwent.info

Dag Datum Aanvang Activiteit

Za. 2 feb. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis

Zo. 3 feb. 14.30 uur Bon Boys 1 - RKZVC 1 (speelronde 14).

Zo. 3 feb. 20.00 uur Semper Avanti : Toneeluitvoering : Parochiehuis

Ma. 4 feb. 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard.

Wo. 6 feb. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 8 feb. 19.30 uur Kaarten “’t Hoenderboom” + “Sprenkelderhoek.”

Ma. 11 feb. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Za. 16 feb. 20.00 uur Slag om PaasPop : Het Witte Paard.

Zo. 17 feb. 14.00 uur RKZVC 1 - Etten 1 (speelronde 15).

Ma. 18 feb. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.

Wo. 20 feb. 20.00 uur PIOT : kopie inleveren.

Zo. 3 mrt. 14.00 uur Witkampers 1 - RKZVC 1 (speelronde 16).

Ma. 4 mrt. 20.00 uur Paasvuurbouwers : Kruisjassen : Het Witte Paard

Wo. 6 mrt. 20.00 uur Jong Nederland : Klaverjassen : Het Witte Paard.

Vr. 8 mrt. 19.30 uur Kaarten “’t Hoenderboom” + “Sprenkelderhoek”.

Zo. 10 mrt. 14.00 uur RKZVC 1 - MEC 1 (speelronde 17).

Ma. 11 mrt. 20.00 uur RKZVC : Kruisjassen : Kantine.

Vr. 15 mrt. 19.30 uur Kaarten : Alle buurten : Het Witte Paard.

Za. 16 mrt. ? Harmonie : Donateursconcert : Parochiehuis.

Zo. 17 mrt. ? Harmonie : Donateursconcert : Parochiehuis.

Ma. 18 mrt. 20.00 uur Schutterij : Kruisjassen : Parochiehuis.



Ilona Ticheloven, 44 jaar, geboren in 
Vragender, woont samen met Roy 
Storteler aan de Dorpsstraat in Zieu-
went. Oorspronkelijk was zij manage-
mentassistente, maar om meer bij hun 
5 opgroeiende kinderen te kunnen zijn, 
heeft zij van haar hobby haar beroep 
gemaakt met als gevolg dat Zieuwent 
een nieuwe middenstandster rijk is: 
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging.

Meest favoriete sport:
Bodypump (fitness op muziek) en 
fietsen (zowel Mountainbike als 
Race).
 
Minst favoriete sport:
Alle sporten op hoogte, bijv. berg-
beklimmen,  ik heb enorme hoogte-
vrees. 

Mooiste sportherinnering:
Ik heb tweemaal op een Mountain-
bike de “Mont Ventoux” bedwongen. 
De “kale berg” in zuid Frankrijk. Een 
loodzware beklimming in een indruk-
wekkend landschap. Ik was enorm 
trots op mijzelf dat ik dat mentaal en 
fysiek heb gered.

Favoriete sportman/vrouw:
Sven Kramer.

Lekkerste eten:
Alle pastaproducten.

Welk t.v. programma moet onmid-
dellijk van de buis:
Alle soapseries. Daar heb ik helemaal 
niets mee.

Beste boek/schrijver:
Schrijfster Susan Smit met het boek 
“Wijze vrouwen”. 

Mooiste Film:
“The Bucket List” (2007). Een indruk-
wekkende drama-komediefilm met 
Jack Nicholson en Morgan Freeman. 
Een bucket list (emmerlijst) is een lijst 
van doelen die je nog in je leven wilt 
doen. Op deze manier creëer je actief 
je eigen leven.

Politieke kleur:
Rechts van het midden.

Beste Nederlandstalige lied:
“Ik wou dat ik jou was” van het caba-
retduo “Veldhuis en Kemper”.

Profielschets
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Meest afschuwelijke cadeau dat 
je ooit kreeg:
Ik ben altijd heel verrast als ik een 
cadeau krijg, dus afschuwelijke ca-
deaus ken ik niet.

Grootse miskoop:
Ontzettend mooie laarsjes met hele 
hoge hakken. Helaas loop ik te lomp 
en niet elegant genoeg voor zoiets. 
Na twee keer ontzettend onderuit te 
zijn gegaan, heb ik ze via Marktplaats 
maar weer verkocht.

Omscholen tot:
Lerares Duits. Het is er na mijn moei-
zaam behaalde VWO-diploma nooit 
van gekomen.

Tent opzetten in:
Maakt niet uit waar, het maakt wel uit 
met wie….

Ben je al wel eens aangehouden 
door de politie:
Eenmaal. Ik reed tijdens de Lich-
tenvoordse kermis om een afzetting 
heen. Ik kwam er gelukkig met een 
waarschuwing van af.

Hekel aan mensen die:
Hun afspraken niet na komen.

Uit bed te halen voor:
Eten. Ik heb altijd honger.

Waar droom je over:
Zodra de tijd, het geld en de moge-
lijkheden er zijn een paar maanden 
rondtrekken door Nieuw Zeeland. 

Wanneer was je voor het laatst 
bang:
Toen er in 2006 een tumor in mijn 
schildklier werd ontdekt. Het gaat nu 
goed, maar sindsdien ben ik heel an-
ders naar het leven gaan kijken. Mijn 
motto: Herinner je gisteren, droom 
over morgen maar leef vandaag.

Wat denk je als je in de spiegel 
kijkt:
Dat ik kan zien dat ik leef !

Welke zin of welk woord gebruik 
je te veel:
‘Word je er blij van?’

Wie zou je nog willen ontmoeten:
Niemand in het bijzonder. Ik ontmoet 
regelmatig mensen waar ik heel blij 
van word.

Wat zou je geen 2e keer doen:
De Lichtenvoordse wandelmarathon 
(42 kilometer) lopen zonder te trai-
nen. 

Beschrijf jezelf in 5 woorden:
Spontaan, eerlijk, actief, humor en 
lief.

Huub Wopereis.



Waar licht is, is donker! Waar rook is, 
is vuur! Waar goed is, is kwaad!
•  Wi-j wordt hellig, van alle kinder-

misbruikers;
•  Wi-j wordt hellig, van mensen die 

anderen mishandelen;
•  Wi-j wordt hellig, wanneer ouderen 

worden beroofd; 
•  Wi-j wordt hellig, van mensen die 

aan andermans spullen zitten;
•  Wi-j wordt hellig, van vernielzuch-

tige jongeren.
•  Wi-j wordt hellig, van onsportief 

gedrag;
•  Wi-j wordt hellig, van asociale au-

tobestuurders;
•  Wi-j wordt hellig, van ongeorgani-

seerde bendes;
•  Wi-j wordt hellig, van fietsen zon-

der licht.
Wij worden nooit hellig op onze ei-
gen vrouw. Dat zit niet in onze aard. 
In een ieder is helligheid aanwezig. 
Zelfs bij Rafael van der Vaart. In het 
dagelijkse leven kan men hellig wor-
den door steeds terugkomende er-

gernissen. Wij ruziën een beetje en 
geven verkeerde opmerking om zelf 
bepaalde zaken af te dwingen. Dat 
valt dan niet altijd in goede aarde. 
Maar ligt het niet aan de geaardheid 
van de persoon zelf? Een kort lontje 
hebben of zwaar op de hand zijn of 
niet tegen de waarheid kunnen? 

“Helligen Hendrik”, een cabaretier uit 
Twente, weet precies de gevoelige 
snaar te raken. Menig Zieuwentenaar 
heeft dit aan den lijve ondervonden. 
Google hem maaaar!! “Helligen Hen-
drik” geeft de dagelijkse ergernissen 
weer zoals we kennen in de privé 
sfeer, werk, politiek en noem maar 
op. Maar wel gebracht met een forse 
dosis humor, welke voor een ieder 
direct als herkenbaar en realistisch 
wordt gezien. Niet ieder individu kan 
zich vinden in de humor, soms kan 
het kwetsend zijn en raakt het men-
sen. Met name het vrouwelijk ge-
slacht wordt onder vuur genomen. 
Vele negatieve dingen worden naar 
voren gebracht, maar er kan zelfs 
een lesje van geleerd worden. 

Dus vrouwen, neem het niet te seri-
eus,……………… er zijn ergere din-
gen in de wereld,…………. er zijn er-
gere dingen in Zieuwent,……………. 
het is nog nooit zo donker geweest 
of het wordt wel weer licht!!

De Boezemvrienden..
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De co lumn
“Hellig”


